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Prosedyre for helse og velferdsprosedyrer for settefisk NRS 

FORMÅL 

Eiere og operatører/røktere må gjøre alt som står i deres makt for å sikre velferden til de 

dyrene som er i deres pleie og omsorg, og sikre at dyrene ikke utsettes for unødvendig 

smerte, lidelse eller skade. Anleggenes helse- og velferdsplaner skal ha egne operative og 

målbare mål tilpasset anleggets utfordringer og struktur 

BESKRIVELSE AV PROSESSER OG ANSVARSFORHOLD  

 

Stikkord Beskrivelse Ansvar 

Generelt De som har ansvar for fisken skal ha en skriftlig plan for 

fiskehelse og fiskevelferd. Planen skal være signert av 

tilknyttet fiskehelsetjeneste for å sikre til at anleggets 

tilnærminger til fiskehelse skjer på en regelmessig måte og 

som viser forpliktelse til planlagte, preventive veterinære 

helseplaner og -systemer.  

Det er utarbeidet en felles mal for Helse- og velferdsplan 

som gjelder for NRS. Denne skal brukes som 

utgangspunkt og tilpasses for hvert enkelt anlegg årlig 

Regiondirektør/

Driftsleder 

 

 

 

 

Fagsjef 

Fiskehelse/ 

Driftsleder 

 

Omfang 

 

Helse- og velferdsplanen skal gjennomgås årlig og 

revideres. Planen være overensstemmende med lover og 

forskrifter. Den skal signeres av tilknyttet 

fiskehelsetjeneste en gang i året og skal inneholde 

følgende: 

 Bestemmelser om rutinemessige og «på forespørsel» 
besøk av fiskehelsetjeneste på lokaliteter med fisk 

 Referanse til risikovurdering for alle 
fiskehåndteringsprosedyrer 

 Sykdomsforebyggende strategier 
(biosikkerhetsprosedyrer, vaksinasjonsplaner, 
hygieneprosedyrer) 

 Forventet prestasjon/ytelse av fisken (for eksempel 
veksthastighet, FCR, mortalitet (%) ved hvert stadium, 
prosentmessige andeler superior og produksjonsfisk 

 Periodisk helsegjennomgang opp mot målene som ble 
satt opp for anlegget, oppsummert med en rapport 
som dekker hvilke behandlinger som er gjort, 
gruppenes prestasjoner og utviklingen mot generelle 
helse- og velferdsforbedrende mål 

 Planen skal tilfredsstille krav gitt i OIE-standarden 
 

 Overvåking av dødelighet 
o Hvis dødeligheten overstiger en bestemt 

prosentmessig andel pr. tidsenhet må veterinær 
tilkalles og undersøkelse gjennomføres 
 

Driftsleder 

Tilknyttet 

fiskehelse-

tjeneste 
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 Hygieneprosedyrer til bruk for ulike 
årsklasser/lokaliteter, generelt og for bruk under 
sykdomsutbrudd og for utstyr brukt til fiskehåndtering 

 

 

 Krav til opplæring 
o Alle personer som håndterer levende fisk skal ha 

gjennomført et kurs i fiskehelse og –velferd basert 
på godkjent fagplan 

o Det skal finnes retningslinjer for alle operasjoner 
som omfatter håndtering av levende fisk så som 
slakting/ avliving av fisk, bruk av medisinfôr, 
observasjon av dyrene for å se etter tegn på stress 
eller sykdom, prøvetakinger etc. 

 

 

 

 Overvåking av vannkvalitetsparametere med betydning 
for fiskens velferd 
o Vannets pH må måles og overvåkes kontinuerlig i 

hele settefiskfasen 
o Vanntemperaturen må måles og overvåkes i hele 

livssyklusen 
o Oksygennivået må måles og overvåkes i hele 

livssyklusen og må aldri komme under 6 mg/l 
(inkluderer også transport og ved slakting) 

 

 Beredskapsplaner og -prosedyrer for å sikre fiskens 
helse og velferd 
o Utstyr som er essensielt for fiskens helse og 

velferd (for eksempel fôring, vannsirkulasjon, 
oksygenering, lufting, filtrering etc.) må ha en 24 
timers alarm knyttet opp mot personalet. 
Beredskapsplaner og sikkerhetssystemer må være 
på plass 

 

 

Driftsleder/ 

Fiskehelse- 

tjeneste 

Registrering Alle registreringer skal foretas i selskapets 

registreringssystemer og være tilgjengelig. Det samme 

gjelder øvrige dokumenter som har betydning for 

dokumentasjon av fiskens helse og velferd. 

 

Rutinemessige og periodiske rapporteringer om fiskens 

helse- og velferdsforhold skal gis til NRS konsern etter 

avtalt plan. 

 

Driftsleder 

 

 

 

Regiondirektør 

Avvik  
Avvik registreres i EQS Den som 

avdekker 

avviket 

 

 


